Jautājumi un atbildes
Iepriekšējais dokuments:
Jautājumi
Kāds būs iepriekšējais dokuments, iesniedzot PUD?

Atbildes
Parastā gadījumā tiek norādīti tabulā minētie
dokumenti. Pārējo iepriekšējo dokumentu
sarakstu
skat.
PUD
ailes
„Iepriekšējie
dokumenti” klasifikatorā.
Piezīmes
Dokuments
Vienkāršotais tranzīts (jūras transports un avio MNS – Kravas manifests – vienkāršota
transports)
procedūra
Tranzīta gadījumā izmantojot TIR karneti
952 – TIR karnete
Uz robežas (jūras, avio un autotransports), kad nav 355 – Ievešanas kopsavilkuma deklarācija
nekādas iepriekšējas procedūras
Tranzīta gadījumā
821 – Kopienas ārējā tranzīta deklarācija (T1)
PUD iesniegšana:
Jautājumi
Atbildes
Kas nosūta e-pastu muitai par to, ka ir atnācis Informāciju var sniegt gan atļaujas turētājs,
tranzīts un iesniegta PUD – atļaujas turētājs vai PUD gan PUD iesniedzējs.
iesniedzējs?
Kāpēc pazūd valūtas kods, iesūtot PUD vai Ielādējot PUD no faila vai iesūtot caur
manifestu caur programmisko saskarni?
programmisko saskarni, norādot valūtu, kuru
nekotē Eiropas centrālā banka, sistēmā
noteikta sekojoša apstrāde:
ja ziņojumā norādītais valūtas kods ir
klasifikatorā, bet tam nav atbilstošā valūtas
kursa, ziņojumu nenoraida un atbilstošo failu
ļauj apstrādāt, bet norādīto valūtas kodu un
preces vērtību nesaglabā un neveic preces
vērtības nacionālā valūtā aprēķinu. Ja PUD
ielāde tiek veikta aplikācijā (ielāde no faila),
tiks saņemts informatīvs paziņojums par
valūtas koda dzēšanu;
ja ziņojumā norādītais valūtas kods nav
klasifikatorā, veicot PUD ielādi no faila, PUD
tiek izveidota, bet lietotājam pie konkrētas
preces tiek attēlots kļūdas paziņojums par
norādītās vērtības neatbilstību klasifikatoram.
Ja šāds M05 ziņojums tiek iesūtīts, izmantojot
programmisko saskarni, ziņojums tiek noraidīts
un PUD netiek saglabāta.
Ielādējot Manifestu no faila vai iesūtot caur
programmisko saskarni, norādot valūtu, kuru

nekotē Eiropas centrālā
noteikta sekojoša apstrāde:

banka,

sistēmā

ja ziņojumā norādītais valūtas kods ir
klasifikatorā, bet tam nav atbilstošā valūtas
kursa, ziņojumu nenoraida vai atbilstošo failu
ļauj apstrādāt, norādīto valūtas kodu un preces
vērtību saglabā, taču neveic preces vērtības
nacionālā valūtā aprēķinu;
ja PUD tiek automātiski veidota no šāda
manifesta datiem, netiek pārņemta preces
vērtība un valūtas kods.
Tranzīta deklarācija un TIR:
Jautājumi
Atbildes
No tranzīta deklarācijas tiek pārņemti dati PUD. Muitas iestāde pieņem noformēšanai PUD, kurā
Gadījumā, kad visa informācija tranzīta deklarācijā aile „Preces apraksts” ir aizpildīta latviešu vai
tiek norādīta pie pirmās preces, bet visām parējām angļu valodā. Gadījumos, kad PUD aile „Preces
tikai nosaukumi – kā tiek aizpildīta PUD? Cik apraksts” tiek aizpildīta angļu valodā, muitas
precīzam jābūt preces aprakstam?
iestāde ir tiesīga pieprasīt papildināt preču
aprakstu angļu valodā ar tulkojumu latviešu
valodā. Preču aprakstam (t.sk. preču apraksta
tulkojumam latviešu valodā) jābūt pietiekami
precīzam, lai preci varētu identificēt.
Kad atnāk ar tranzītu krava un to novieto PU, vai PUD iesniedz, kad krava atrodas pagaidu
uzreiz jāiesniedz PUD un PUD jānorāda tranzīta uzglabāšanas vietā. PUD iesniedz pirms reģistrē
deklarācijas numurs?
tranzīta ierašanās paziņojumu. PUD-ā obligāti
kā „Iepriekšējo dokumentu” norāda tranzīta
deklarāciju. Kad PUD ir iesniegts, reģistrē
tranzīta ierašanās paziņojumu (MKP vai atzītais
saņēmējs).
PUD gadījumā preces tiks vestas uzreiz uz pagaidu Par pārbaudes vietu lēmumu pieņem un
uzglabāšanas vietu (PUV). Ja uzraudzības muitas komersantu informē atbildīgā muitas iestāde.
iestāde gribēs pārbaudīt nodrošinājumu – muitas
amatpersona brauc uz PUV, vai komersants brauks
uz MKP?
Autotransportam gan tranzīta, gan TIR gadījumā, Jā, precei jāatrodas PUV.
iesniedzot sekojošu deklarāciju precei, jāatrodas
PUV?
AVIO transports:
Jautājumi
Atbildes
Pasta sūtījumiem – kāds būs transporta līdzekļa Saskaņā ar MK noteikumu Nr.601 14.8 un 20.2
reģistrācijas
numurs,
novietojot
pagaidu punktiem aile „Transporta līdzekļa ID” ir
uzglabāšanā un atrakstot?
obligāta. Pasta sūtījumu gadījumos, kad nav
zināms
transporta
līdzekļa
identifikācijas
numurs, ailē ir iespējams ierakstīt vai „Pasta
sūtījums”, vai piem. „-”.
Kad manifestus iesniegs elektroniski – kādā veidā Komersants ar e-pastu informē par iesniegto
komersants paziņos, ka manifests ir iesniegts un kā manifestu. MKP ar e-pastu informē par kontroli
muita informēs komersantu par kravām, kuras vai pieprasa papildu informāciju.
pakļaujas fiziskai kontrolei, vai par kravām, kuras
netiek novietotas PU, bet par kurām ir papildus
jautājumi utt.?
Par preču aprakstu. MK noteikumu Nr.601 Muitas iestāde pieņem noformēšanai PUD, kurā
14.14.punktā noteikts, ka preču aprakstam ir jābūt aile „Preces apraksts” ir aizpildīta latviešu vai
tik precīzam, lai var identificēt preci. Piemēram, angļu valodā. Gadījumos, kad PUD aile „Preces

pasta sūtījumu gadījumā komersanti, izmantojot apraksts” tiek aizpildīta angļu valodā, muitas
elektronisko saskarni, saņems preču aprakstu angļu iestāde ir tiesīga pieprasīt papildināt preču
valodā. Vai šāds apraksts var kalpot par preču aprakstu angļu valodā ar tulkojumu latviešu
valodā.
aprakstu un būs pietiekošs?
Preču
aprakstam
(t.sk.
preču
apraksta
tulkojumam latviešu valodā) jābūt pietiekami
precīzam, lai preci varētu identificēt.
Avio pārvadājumu gadījumā preču apraksts ir
• Manifestā – var norādīt preču aprakstu
norādīts uz avio biļetes un mēdz būt apraksta vietā
„Consolidate”;
ieraksts „Consolidate” un ne vienmēr ir iespēja
• PUD
–
preču
aprakstam
jābūt
identificēt preci, jo sūtījumi uz Latviju var tikt
pietiekami precīzam, lai preci varētu
piegādāti bez kravas dokumentiem, tikai ar avio
identificēt.
biļeti.

Jūras transports:
Jautājumi
Atbildes
Vai PUD numuru ir jānorāda vēl pirms izkraušanas PUD iesniedz pirms izkraušanas atļaujas
atļaujas saņemšanas (no kuģa izkrauj ar PUD vai saņemšanas,
norādot
PUD
numuru
bez PUD)? Ja pēc izkraušanas, tad cik ātri jāiesniedz izkraušanas/iekraušanas atļaujā un apstiprina
PUD?
pēc pilnas kravas izkraušanas.
Kurā brīdī iesniegt PUD, ja ir specifiskās kravas, PUD iesniedz pirms izkraušanas atļaujas
kuras izkrauj 1-2 nedēļas? Kurā brīdī apstiprina saņemšanas, PUD numuru norādot izkraušanas
PUD? No kura brīža tiek skaitīts PUD termiņš?
atļaujā. Uzraudzības muitas iestāde apstiprina
PUD pēc pilnas kravas izkraušanas. PUD
termiņš
sākas
ar
PUD
apstiprināšanu
uzraudzības muitas iestādē.
Atrakstīšana no uzskaites jūras transporta gadījumā, PUD tiek atrakstīts brīdī, kad kuģa aiziešana
ja krava nodota pārvadājumam ar vienoto tiek apstiprināta SSN, kas nozīmē, ka kuģa
transporta dokumentu. Kad atrakstīt? Kāds būs formalitātes
ir
nokārtotas
un
nekādām
secīgais dokuments, ar kuru atraksta?
izmaiņām kravas manifestos vairs nevajadzētu
būt.
Secīgs
dokuments
– MNS „Kravas
manifests – vienkāršota procedūra”.
Saņēmējs/nosūtītājs:
Jautājumi
Atbildes
Vai PU laikā var mainīties kravas īpašnieks? Kā tas Kravas
īpašnieka
maiņa
PUD-ā
netiek
atspoguļojas PUD-ā?
atspoguļota. Muitas normatīvie akti neregulē šo
jautājumu.
Darbības uzskaitē:
Jautājumi
Atbildes
Kā tiks atrakstītas diplomātiskās kravas, NATO Sistēmā ir ieviesta iespēja veikt konkrētas
kravas (302.forma), mazvērtīgi sūtījumi utt.? Šajā preces vai visa PUD atrakstīšanu bez secīga
gadījumā
nebūs
secīga
dokumenta.
Vai dokumenta.
nepieciešams kaut kādus dokumentus (oriģinālus)
iesniegt muitā?
Piesakot atrakstīšanu bez secīga dokumenta,
pielikumā jāpievieno dokuments, kurš apliecina
Vai vienkārši var norakstīt no uzskaites norādot atrakstīšanas pamatotību (tas varētu būt gan
secīgo dokumenta veidu „Cits” (bez muitas muitas amatpersonas apstiprinātais dokuments,
apstiprinājuma)?
piem.,
NATO
kravai
302.forma,
gan
neapstiprinātais, piem., statusu apliecinošais
dokuments T2L).
Darbība

notiek

ar

muitas

amatpersonas

apstiprinājumu.
Vai no uzskaites tiek atrakstīts daudzums tikai tad, PUD atrakstīšana ir jāveic, kad ir noformēta
kad ir noformēta secīgā procedūra (secīga secīgā procedūra (preces izlaistas).
deklarācija ir noformēta, nevis tikai iesniegta muitas
iestādē)?
Jūras transportam – vai kraušanas rīkojumu var Iekraušanas
atļauju
nevar
uzskatīt
par
uzskatīt par noformētu secīgo procedūru?
noformētu sekojošu procedūru, jo kravu var
neuzkraut, kā arī kravas daudzums var
mainīties. Kraušanas rīkojumu iesniedz kravas
valdītājs, nevis kuģa līnijas pārstāvis, kas
nozīmē, ka krava vēl nav pieņemta vienotajam
jūras pārvadājumam.
PUD tiek atrakstīts brīdī, kad kuģa aiziešana
tiek apstiprināta SSN (SKLOIS), kas nozīmē, ka
kuģa formalitātes ir nokārtotas un nekādām
izmaiņām kravas manifestos vairs nevajadzētu
būt.
Aviotransportam – kurā brīdī atraksta preces, ja tās PUD atrakstīšana ir jāveic, kad krava tiek
tiek
sūtītas
ar
aviotransportu
(vienkāršotais nodota pārvadājumam ar vienkāršoto tranzītu.
tranzīts)?
Kā norakstīt zudumus (piem., lejamas vai beramas Jāveic labojumi.
kravas):
kā
sākotnējo
datu
labošana,
vai
atrakstīšana ar citu dokumentu?
Kā pie preces atrakstīšanas pareizi aizpildīt Saskaņā ar MK noteikumu Nr.601 20.2. punktu
„Transporta veids” un „Transporta identifikācijas „Transporta
veids”
un
„Transporta
numurs” gadījumos, kad, piem., prece paliek identifikācijas numurs” ir obligāti aizpildāmās
noliktavā un tiek piemērota sekojošā procedūra ailēs.
„Preču novietošana muitas noliktavā”?
Ja pagaidu uzglabāšanā esošajām precēm
piemēro muitas procedūru „Preču novietošana
muitas noliktavā” un fiziska preču pārvietošana
nenotiek (jo muitas noliktavas teritorija sakrīt
ar
pagaidu
uzglabāšanas
zonu),
ailē
„Transporta veids” norāda transporta veidu, ar
kuru krava tika ievesta un ailē „Transporta
identifikācijas numurs” ieliek „ -“, savukārt ailē
„Piezīmes” norāda, ka prece netiek pārvietota
un paliek noliktavā.

